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Management

Fred Dijsselbloem werd tijdens de European Fine Food Fair

(EFFF) afgelopen januari in Maastricht geïnaugureerd tot voor-

zitter van de Europese vereniging van topkoks Euro-Toques. Zijn

missie: aandacht vragen voor de smaak en kwaliteit van ons

voedsel en voor landelijke en culinaire tradities. 

Fred Dijsselbloem (63) hielp als kleine
jongen al graag zijn vader mee in de bak-
kerij. Toch wilde hij geen bakker worden
want hij had een hekel aan vroeg op-
staan. “Ik wilde liever kok zijn omdat je
dan ‘s middags pas begint met werken,
of leraar Frans omdat die taal zo mooi

klinkt. Als patron-cuissinier van mijn
eigen Franse grillrestaurant combineer ik
dat”, glimlacht hij. Het leukste aan het
koksvak vindt hij het creëren: “Je moet
passie voelen, extra moeite willen doen.
Als je dat doet, zie je onder je handen de
mooiste gerechten ontstaan.”

Dijsselbloem runt sinds 1980 samen met
zijn vrouw restaurant De Stad Rome in
Warmond, onder de rook van Leiden. Het
restaurant is beroemd om zijn rundvlees-
gerechten en behoort tot de 220 Neder-
landse leden van de Europese koksver-
eniging Euro-Toques. Dijsselbloem ver-
tegenwoordigde afgelopen zes jaar de
Nederlandse leden en nam tijdens de
EFFF onlangs het Europese voorzitter-
schap over van de Spaanse Pedro Subija-
na. “Met het voorzitterschap krijg ik er-
kenning voor mijn inzet en wordt Neder-
land op de kaart gezet als culinair land.
Ondertussen blijf ik gewoon mijn eigen
zaak draaien”, aldus een nuchtere Dijs-
selbloem.

Tradities
Euro-Toques organiseert landelijke en
Europese activiteiten om de waarde van
kwaliteit en smaak, en van landelijke en
regionale culinaire tradities te benadruk-
ken. “We geven bijvoorbeeld kookde-
monstraties op culinaire beurzen en zijn
de motor achter het Europese Fête de la
Cuisine. Op dit feest verlagen we de
drempel voor een restaurantbezoek door
een menu met producten van kleine, lo-
kale producenten voor de halve prijs aan
te bieden. Onze koks werken ggo-vrij en
zo veel mogelijk met natuurlijke ingredi-
ënten. Ook bereiden we gerechten als
het even kan vers en volgens het seizoen.
Als iedereen zo puur natuur zou eten, zou
obesitas niet bestaan”, zegt Dijssel-
bloem.
De leden van Euro-Toques geven al 11
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tot voorzitter van de Europe-
se vereniging van topkoks
Euro-Toques.
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jaar smaaklessen aan kinderen op de ba-
sisschool om die bewust te maken van de
smaak van goed en gezond eten. “Drie
tot vier keer per jaar laten we ze kennis-
maken met de basissmaken zoet, zuur,
zout en bitter. We leren ze dat je niet al-
leen proeft met je mond, maar ook met je
ogen en oren. Chips moet bijvoorbeeld
kraken en groente smaakt anders afhan-
kelijk van hoe je het bereidt. We sluiten
de les af met zelf mayonaise maken. Kin-
deren zijn bijna altijd enthousiast”, ver-
telt Dijsselbloem. 
In het begin werden de lessen gespon-
sord door een organisatie van voedings-
middelenbedrijven, maar die zijn daar-
mee gestopt omdat Euro-Toques weigert
met ggo’s of kunstmatige toevoegingen
te werken. De koks moeten de lessen nu
uit eigen middelen betalen. “Daar heb je
een flinke zak met centen voor nodig.
Gelukkig heeft minister Veerman van LNV
tijdens de EFFF toegezegd met Euro-
Toques te gaan samenwerken. LNV wil de
smaaklessen subsidiëren om ze op alle
basisscholen in het lespakket te krijgen”,
zegt de chefkok.

Smaakvervlakking
Dijsselbloem vindt dat de industrie te
veel gericht is op omzet en te weinig op

smaak en kwaliteit: “De industrie speelt
een grote rol bij de smaakvervlakking
door steeds meer producten af te stem-
men op de smaak van de grootste geme-
ne deler en bij de productie van voe-
dingsmiddelen technieken toe te passen
waarbij de oorspronkelijke smaak verlo-
ren gaat. Mayonaise bijvoorbeeld wordt
steeds zoeter terwijl die oorspronkelijk
juist niet zoet is. Deze smaakgewenning
leidt ertoe dat mensen andere goede en
gezonde producten niet meer eten.”
Ook over de herkomst van producten
maakt Dijsselbloem zich zorgen. “De
peultjes uit Afrika vliegen je ’s winters om
de oren terwijl peultjes eigenlijk een
voorjaarsgroente zijn. Bovendien is het
eenvoudig om met herkomst te smokke-
len. Ten onrechte aan je gasten vertellen
dat iets een Nederlands product is, is een

klein kunstje. Hoeveel Australisch lams-
vlees zal in restaurants niet verkocht wor-
den als Hollands lam? Daarom halen wij
als Euro-Toques-koks onze producten het
liefst bij kleine leveranciers die we goed
kennen en geven we de voorkeur aan
lokale (seizoens)groenten”, zegt hij.
Dijsselbloem verwacht wel dat de voe-
dingsmiddelenwereld de komende jaren

transparanter gaat worden. “Consumen-
ten hebben steeds meer kennis van en
interesse in voedsel en eisen van fabri-
kanten echte transparantie. De recente
voedselschandalen maken het voor de
voedingsmiddelenindustrie alleen al uit
concurrentieoverwegingen noodzakelijk
producten te leveren met een duidelijke
herkomst en een begrijpelijk etiket.” 
De standpunten van de chefkok wijken
nogal af van die van de industrie. Hij ziet
zichzelf dan ook nog niet samenwerken
met bedrijven, al helemaal niet via een
eigen productlijn, zoals de Britse tv-kok
Jamie Oliver. “Ik vraag me af of je dan
nog met je vak bezig bent. Zongedroogde
tomaten of artisjokken uit een potje sma-
ken toch wel even anders als wanneer je
ze in je eigen keuken klaarmaakt. En een
echte garantie dat jouw visie, die dikwijls

duurder uitpakt, ook consequent wordt
nageleefd lijkt me met de keiharde con-
currentie in de voedingsmiddelenindus-
trie een utopie”, zegt hij.

Eigenwijs
Dijsselbloem heeft het voorlopig druk als
Europese voorzitter van Euro-Toques.
Zijn missie is nieuwe EU-lidstaten bij de

organisatie te betrekken en bestaande
leden aan te zetten tot activiteiten.
“Euro-Toques is vertegenwoordigd in vijf-
tien landen. Ik wil dat al die landen ook
echt gaan deelnemen.” Alle leden op een
lijn krijgen wordt nog een pittige uitda-

ging: “Koks zijn van nature eigenwijze
mensen. Als je ze een gerecht voorzet,
hebben ze allemaal hun eigen mening
over de smaak en over smaakcombina-
ties.”

Informatie
www.euro-toques.nl
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an nature eigenwijze mensen’

Lisette de Jong

‘De industrie speelt een grote rol bij
de smaakvervlakking’

Fred Dijsselbloem: “Zongedroogde tomaten of artisjokken uit een potje smaken toch wel
even anders als wanneer je ze in je eigen keuken klaarmaakt.” 


